
Tisztelt Képviselők! 
 
Az új önkormányzati törvény rendelkezései szerint a képviselő-testület átruházott 
hatásköreinek felsorolásáról a szervezeti és működési szabályzatban kell rendelkezni.  
 
Fenti rendelkezés miatt az SZMSZ-t ki kell egészíteni egy melléklettel, mely a különböző 
önkormányzati rendeleteinkben megjelenő átruházott hatásköröket sorolja fel.  
 
E módosítás tehát érdemi változást nem hoz, csak a törvény előírásainak való megfelelést 
szolgálja.  
 
A bizottsági hatáskörök közül csak azokat kell feltüntetni, melyek alapján a bizottság - a 
testület helyett - érdemi döntést hozhat.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotására. 
 
Halászi, 2013. szeptember 13. 
 

dr. Kránitz Péter 
jegyző 

 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján elvégzett 
hatásvizsgálat eredménye:  
 
Rendelet-tervezet címe: 
 

Halászi Község Önkormányzatának …/2013. (…) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
 

Társadalmi-gazdasági hatás: nincs 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
 

Nincs 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket 
 
Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást. 
 
Tárgyi: Nem igényel. 
 
Pénzügyi: Nem igényel. 



 
HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 
…/2013. (…) önkormányzati rendelete 

 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján és feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 27. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását a rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.” 
 

2. § 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet kiegészül a 1. számú melléklettel, melynek tartalmát jelen rendelet 
melléklete állapítja meg.  
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
  

Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 
polgármester jegyző 

 
 

Kihirdetve: Halászi, ………….   
 dr. Kránitz Péter 
 jegyző 

 



Melléklet 
 
A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolása 
 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 
Hatáskör megnevezése Jogszabályi hivatkozás 

1. Címer használatának engedélyezése, az 
engedély visszavonása 

Halászi község címeréről, zászlajáról és 
használatuk rendjéről szóló 10/1995. (VI.12) 
önkormányzati rendelet 3. § (1) és 4. § (6) 
bekezdései 

2. Községzászló használatának 
engedélyezése 

Halászi község címeréről, zászlajáról és 
használatuk rendjéről szóló 10/1995. (VI.12) 
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) 
pontja 

3. Plakát, hirdetmény kihelyezése a kijelölt 
helyektől eltérő helyen  

a közterületek tisztántartásáról és 
zöldfelületének gondozásáról szóló 6/2008. 
(VIII. 29.) rendelet 6. § (12) bekezdése 

4. Lakáshoz jutási támogatással kapcsolatos 
döntések meghozatala 

a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtható 
önkormányzati támogatásról szóló 8/2008. 
(IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (4) 
bekezdése 

5. A tanyagondnoki szolgáltatással 
kapcsolatos döntések meghozatala 

a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 
14/2008. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
3. § (1) és (4) bekezdése 4. § (2) bekezdése 

6. Közterület használati engedéllyel 
kapcsolatos döntések meghozatala 

a közterületek használatáról szóló 12/2011. 
(XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdése 

7.  
a) rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az 
átmeneti segély megállapításával, 
b) a temetési segély megállapításával és 
c) a köztemetés költségeinek megtérítése 
alóli mentesítéssel 
kapcsolatos döntések meghozatala 

a szociális ellátásokról szóló 13/2011. (XI. 
30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdése 

8. 
a) a bruttó 2 millió forint értéket el nem érő 
ingó vagyontárgy vásárlása, értékesítése, 
hasznosítása, megterhelése; 
b) a vagyon esetenkénti bérbeadása évi bruttó 
hatszázezer forint értékhatárig, amennyiben a 
vagyontárgy hasznosítására irányuló 
szerződés az egy évet nem haladja meg; 
c) az önkormányzati vagyon tekintetében új 
épület elhelyezéséhez vagy meglévő 
felépítmény bővítéséhez, átalakításához való 
tulajdonosi hozzájárulás megadása; 
d) az önkormányzatot, mint a jelzálogjog és 
elővásárlási jog jogosultját megillető 
jognyilatkozat megtétele; 
e) az önkormányzati vagyonra vonatkozó 

Halászi Község Önkormányzatának 
vagyonáról szóló 6/2012. (IV. 6.) 
önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 



biztosítási szerződés megkötése; 
f) a közterületek használatról szóló 
önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt 
döntés meghozatala; 
g) A közműhálózat bővítéséhez, illetve 
karbantartásához szükséges tulajdonosi és 
közút kezelői hozzájárulás megadására. 
9. Az ingyenesen felajánlott vagyon 
átvételéről való döntés, kivéve a Halászi 
Község Önkormányzatának vagyonáról szóló 
6/2012. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 6. § 
(2) bekezdésében foglalt esetet.  

Halászi Község Önkormányzatának 
vagyonáról szóló 6/2012. (IV. 6.) 
önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 

  
Szociális és Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörök 

Hatáskör megnevezése Jogszabályi hivatkozás 
1. 
a) a rendkívüli méltánylást érdemlő eset 
kivételével az átmeneti segély 
megállapításával, 
b) jogosulatlanul igénybe vett ellátás 
megtérítésével és 
c) az Sztv. 43/B. alapján megállapítható 
ápolási díj megállapításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 

a szociális ellátásokról szóló 13/2011. (XI. 
30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdése 

 


